
เรียบเรียง-ภำพ	:	กลุ่มอำรักขำพืช
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ลดต้นทำุนเกษตร

	 นางยุรี	 ศศิรัตน์	 หัวหน้ากลุ ่มอารักขาพืช	 ส�านักงานเกษตรจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรแล้วพบว่า	 เกษตรกร 

ในพื้นที่ในอ�าเภอผักไห่และอ�าเภอบางบาลมีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	 

(Photosynthetic	 Bacteria:	 PSB)	 หรือที่เกษตรกรในพื้นท่ีเรียกว่า	 

“น�้ าแดง”	 ในการปรับปรุงบ�ารุงดิน	 จึงทดลองผลิตขยายเพื่อท�าการ 

ต่อเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวที่บ้านพัก	 และพบว่าการผลิตขยายนั้นมีขั้นตอนที ่

ไม่ยุ ่งยาก	 ต้นทุนในการผลิตต�่า	 ระยะเวลาที่ผลิตขยายไม่นาน	 จึงได้น�ามา 

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่น�าไปทดลองใช้
	 จุลินทรีย์สังเครำะห์แสง	 (Photosynthetic	 Bacteria:	 PSB)	 มักพบกระจำย 
อยู ่ทั่วไปในแหล่งน�้ำตำมธรรมชำติ	 เช่น	 ทะเลสำบน�้ำจืดและน�้ำเค็ม	 น�้ำพุร้อน	 
หรือในบ่อปิดที่น�้ำไม่มีกำรเคล่ือนไหว	 เป็นต้น	 นอกจำกนี้ยังพบตำมแหล่งน�้ำเสีย	 
บ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย	และดินอีกด้วย
	 จุลินทรีย ์สังเครำะห ์แสงสำมำรถน�ำมำใช ้ประโยชน ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต 
ทำงกำรเกษตรได้	 ซึ่งจะช ่วยย่อยสลำยของเสียในแปลงนำ	 เช ่น	 ก๊ำซไข ่เน ่ำ	 
หรือไฮโดรเจนซัลไฟด์	 (Hydrogen	 Sulfide)	 ซึ่งก๊ำซนี้มักเกิดจำกตอซัง	 ฟำงข้ำว 
หรือวัชพืชที่ถูกไถกลบแล้วยังไม่ย่อยสลำย	 เป็นต้น	 จุลินทรีย์สังเครำะห์แสงจะเข้ำไป 
ท�ำลำยพันธะทำงเคมีของก๊ำซไข่เน่ำแล้วน�ำมำใช้เป็นพลังงำนในกำรเจริญเติบโต 
และแบ่งเซลล์	 ระหว่ำงนั้นจุลินทรีย์	 PSB	 จะขับของเสียออกมำให้อยู ่ในรูปของ 
กลุ่มโกรทฮอร์โมน	 หรือฮอร์โมนเพื่อกำรเจริญเติบโต	 (Growth	 Hormone:	 GH)	 
กรดอะมิโนที่จ�ำเป็น	 และยังมีวิตำมินและแร่ธำตุ	 นอกจำกนี้เข้ำไปท�ำลำยพันธะเคมี 
ของกลุ่มก๊ำซมีเธน	 (CH4)	 ที่มีอยู ่แปลงนำให้เหลือแต่คำร์บอน	 (C)	 ซึ่งสำมำรถ 
ย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติ
	 เมื่อใช้จุลินทรีย์สังเครำะห์แสงเป็นประจ�ำและต่อเนื่องจะสำมำรถลดกำร 
ใช้อำหำรเสริม	 หรือปุ๋ยสูตรต่ำงๆ	 ลงได้	 ท�ำให้ลดต้นทุนในกำรผลิตและมีรำยได ้
เพิ่มมำกข้ึน	 เช่น	 ใช้เป็นแหล่งของธำตุไนโตรเจน	 (N)	 แทนปุ๋ยยูเรีย	 (46-0-0)	 
หรือแอมโมเนียมซัลเฟต	 (21-0-0)	 สูงสุดถึงร้อยละ	 50	 ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืช 
ได้ดี	 ท�ำให้เปลือกหรือล�ำต้นแข็งแรง	 ทนต่อกำรกัดกินของแมลงศัตรูพืช	 ช่วยกระตุ้น 
เซลล์เจริญบริเวณปลำยรำกพืชให้ขยำยตัวและแตกแขนงได้ดี	 ท�ำให้พืชสำมำรถสะสม 
อำหำรได้มำกและเพิ่มผลผลิตได้ดี	เป็นต้น

จ.อยุธยา ส่งเสริมใช้จุลินทำรีย์สังเคราะห์แสง 
และแหนแดง ลดต้นทำุนการผลิต
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	 ส�ำหรับค�ำแนะน�ำวิธีกำรใช้จุลินทรีย์สังเครำะห์แสง	 ในนำข้ำวใช้อัตรำส่วน	 
5	 ลิตรต่อไร่	 สำดให้ทั่วพื้นท่ี	 ในพืชสวนใช้อัตรำส่วน	 50	 มิลลิลิตรต่อน�้ำ	 20	 ลิตร	 
รำดลงดินขณะเตรียมปลูกหรือฉีดพ่นทำงล�ำต้นและรำก	 ทุกๆ	 7-10	 วัน	 ในแปลงผัก 
และไม้ดอกใช้อัตรำส่วน	 20	 มิลลิลิตรต่อน�้ำ	 20	 ลิตร	 ฉีดพ่นล�ำต้นและรำก	 ทุกๆ	 
5-7	 วัน	 กำรใช้ในกำรประมงช่วงกำรเตรียมบ่อใช้อัตรำส่วน	 10	 ลิตรต่อไร่	 สำดให ้
ทั่วบ่อ	และช่วงระหว่ำงกำรเลี้ยง	ใช้อัตรำส่วน	5	ลิตรต่อไร่	สำดให้ทั่วบ่อ	ทุกๆ	7	วัน	 
กำรใช้ในกำรเลี้ยงปลำสวยงำม	
	 ตู้ปลำใหม่ใช้อัตรำส่วน	 1	 มิลลิลิตรต่อน�้ำ	 50	 ลิตร	 ติดต่อกัน	 5	 วัน	 ต่อไป 
ใส่ทุกๆ	 7	 วัน	 หำกเป็นตู้ปลำเก่ำใช้อัตรำส่วน	 2	 มิลลิลิตรต่อน�้ำ	 50	 ลิตร	 ติดต่อกัน	 
5	 วัน	 ต่อไปใส่ทุกๆ	 7	 วัน	 หรือบ่อปลำขนำดใหญ่ใช้อัตรำส่วน	 100	 มิลลิลิตร 
ต่อน�้ำ	1	ตัน	ติดต่อกัน	5	วัน	ต่อไปใส่ทุกๆ	7	วัน
	 ในกำรผลิตขยำยจุลินทรีย์สังเครำะห์แสงหำกเกิดแก๊ส	 แสดงว่ำมีกำรปนเปื้อน
ของแบคทีเรียชนิดอื่น	 สีของจุลินทรีย์ที่ผลิตขยำยได้	 ควรมีสีชมพูอมม่วง	 หำกเปล่ียน
เป็นสีเขียวหรือสีด�ำ	แสดงว่ำพบกำรปนเปื้อนหรือเสียหำยแล้ว	ไม่แนะน�ำให้เอำไปใช้
	 ส�ำหรับแหนแดง	 (Azolla)	 เป็นเฟินน�้ำขนำดเล็กชนิดหนึ่งลอยบนผิวน�้ำ	 
มักพบในแหล่งน�้ำปิดที่น�้ำไม่มีกำรเคลื่อนไหว	 เช่น	 บ่อน�้ำ	 บึง	 พื้นท่ีชุ่มน�้ำหรือแอ่ง 
ที่มีน�้ำท่วมขังตลอดปี	 เป็นต้น	 ล�ำต้นและใบของแหนแดงจะมีสีเขียว	 และจะเปลี่ยน 
เป็นสีน�้ำตำลอมแดงเมื่อต้นแก่	 ใบบนของแหนแดงมีลักษณะเป็นโพรงใบซึ่งเป็น 
ที่อยู่ของสำหร่ำยสีเขียวแกมน�้ำเงินซ่ึงช่วยตรึงธำตุไนโตรเจน	 (N)	 จำกอำกำศท�ำให้ 
แหนแดงมีปริมำณไนโตรเจนสูง	 มีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยพืชสดบ�ำรุงดินได้เหมือนกับ 
พืชตระกูลถั่ว	 นอกจำกน้ี	 แหนแดงจะคลุมผิวน�้ำป้องกันแสงแดด	 ท�ำให้วัชพืชในน�้ำ 
เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่
	 กองวิจัยพัฒนำปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร	 กรมวิชำกำรเกษตร	 แนะน�ำ 
กำรใช้แหนแดงแบบสดในนำข้ำว	 โดยให้เกษตรกรหว่ำนแหนแดงก่อนหว่ำนข้ำว 
หรือด�ำนำในอัตรำส่วนแหนแดงประมำณ	 100-300	 กิโลกรัมต่อไร่	 รักษำระดับน�้ำ 
ให้ลึกอย่ำงน้อย	 5	 เซนติเมตร	 เพื่อให้แหนแดงเพำะขยำยพันธุ ์ในพื้นแปลงนำ	 
ประมำณ	 20-30	 วัน	 แหนแดงจะเจริญเติบโตเต็มที่ให้ปล่อยน�้ำออกแล้วไถกลบ 
แหนแดง	 ท�ำกำรตีเทือกเสร็จจึงหว่ำนข้ำวหรือด�ำนำได้	 หรือถ้ำเป็นนำด�ำ	 ให้ด�ำนำไป
ก่อน	 แล้วหว่ำนแหนแดงลงไปในนำ	 แหนแดงจะไปเพำะขยำยพันธุ์ในพื้นแปลงนำ 
เพรำะนำด�ำมีลักษณะเป็นบ่อน�้ำตื้น	 ประโยชน์ที่ได้ตำมมำก็คือแหนแดงจะช่วย 
บดบังแสงแดด	 ป้องกันไม่ให้วัชพืช	 ข้ำววัชพืช	 ข้ำวลีบ	 หรือข้ำวดีด	 ท่ีติดมำกับ 
รถเกี่ยวข้ำว	ตกค้ำงอยู่ในนำ	เจริญเติบโตขึ้นมำในนำข้ำว
	 เนื่องจำกแหนแดงสำมำรถเพิ่มปริมำณตัวเองอย่ำงรวดเร็ว	 เกษตรกร 
สำมำรถเก็บรวบรวมมำตำกแดดให้แห้ง	 ประมำณ	 2	 วัน	 แล้วเก็บใส่กระสอบ 
รวบรวมไว้ส�ำหรับใช้ปลูกพืช	 หำกใช้แหนแดงแบบแห้ง	 ควรใช้ในอัตรำส่วนประมำณ	 
20	 กรัมต่อดินวัสดุเพำะ	 1	 กิโลกรัม	 เม่ือแหนแดงย่อยสลำยก็จะเริ่มปลดปล่อย 
ไนโตรเจนออกมำ	 มีข้อมูลระบุว่ำ	 กำรใช้แหนแดงร่วมกับปุ๋ยเคมี	 ตำมอัตรำที่แนะน�ำ
สำมำรถเพิ่มผลผลิตข้ำวได้ประมำณร้อยละ	15
	 ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	 มีนโยบำยลดต้นทุนกำรผลิต 
สินค้ำเกษตร	 โดยส่งเสริมให้ใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร	 และภูมิปัญญำของเกษตรกร 
ในพื้นท่ี	 เน้นส่งเสริมให้มีกำรใช้ชีวภัณฑ์ทำงกำรเกษตร	 เช่น	 เชื้อรำไตรโครเดอร์มำ	 
บิวเวอร์เรีย	 เมตำไรเซียม	 แหนแดง	 จุลินทรีย์สังเครำะห์แสง	 เป็นต้น	 ซึ่งกลุ่มอำรักขำพืช 

แหนแดง
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ในฐำนะที่มีบทบำทโดยตรงในกำรขับเคล่ือนเพื่อส่งเสริมในด้ำนนี้	 จึงได้ด�ำเนินกำร	
“เปิดบ้ำนอำรักขำพืช”	 (Open	 House)	 โดยเปิดให้บริกำรกับเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ 
ที่ต้องกำรทรำบและเรียนรู ้	 ในเรื่องต่ำงๆ	 เกี่ยวกับงำนด้ำนอำรักขำพืช	 โดยเปิด 
ให้บริกำรสัปดำห์ละ	 1	 วัน	 เกษตรกรและเจ้ำหน้ำท่ีจะได้เรียนรู ้และลงมือปฏิบัติ 
ในทุกข้ันตอน	 เพื่อให้สำมำรถน�ำควำมรู้กลับไปปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่ำงถูกต้องตำม 
หลักวิชำกำร
	 ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนในกำรส่งเสริมกำรใช ้ จุลินทรีย ์สังเครำะห์แสง 
และแหนแดง	 ได้จัดแสดงนิทรรศกำรให้ควำมรู ้ในพื้นที่	 16	 อ�ำเภอของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ	 เช่น	 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	 และจังหวัดเคลื่อนที่	 งำนวันถ่ำยทอด
เทคโนโลยี	 (Field	 Day)	 เป็นต้น	 รวมทั้งขอสนับสนุนงบประมำณจำกจังหวัดเพื่อ 
จัดท�ำแปลงทดสอบ	 เพื่อเก็บข้อมูล	 และน�ำมำเผยแพร่ให้เกษตรกรในจังหวัดทรำบ 
ต่อไป	 นอกจำกนี้ยังได้รับกำรสนับสนุนด้ำนแหล่งพันธุ์ของแหนแดง	 จำกส�ำนักวิจัย 
และพัฒนำกำรเกษตรเขตที่	 5	 กรมวิชำกำรเกษตร	 เพื่อน�ำมำเลี้ยงขยำยไว้ที ่
กลุ่มอำรักขำพืช	 ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	 พร้อมทั้งได้งบพัฒนำ 
จังหวัด	 ปี	 2561	 งบประมำณ	 80,000	 บำท	 เพื่อจัดท�ำแปลงเรียนรู้จ�ำนวน	 8	 แปลง	 
พื้นที่	40	ไร่	เกษตรกร	จ�ำนวน	8	รำย	ได้แก่	แปลงที่	1	ต�ำบลล�ำตะเคียน	อ�ำเภอผักไห่	
แปลงที่	2	ต�ำบลตลำดเกรียบ	อ�ำเภอบำงปะอิน	แปลงที่	3	ต�ำบลหัวเวียง	อ�ำเภอเสนำ	
แปลงที่	 4	ต�ำบลวังแดง	อ�ำเภอท่ำเรือ	แปลงที่	 5	ต�ำบลส�ำพะเนียง	อ�ำเภอบ้ำนแพรก	
แปลงที่	 6	 ต�ำบลหันสัง	 อ�ำเภอบำงปะหัน	 แปลงที่	 7	 ต�ำบลไผ่ล้อม	 อ�ำเภอภำชี	 และ 
แปลงที่	8	ต�ำบลหน้ำไม้	อ�ำเภอบำงไทร
	 จำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ยอมรับและท�ำกำรผลิต
ขยำยจุลินทรีย์สังเครำะห์แสงไว้ใช้ในพ้ืนที่เพื่อทดแทนกำรใช้ปุ๋ยเคมี	 เนื่องจำกวิธีกำร
ผลิตขยำยท่ีไม่ยุ่งยำก	 ต้นทุนท่ีใช้กำรผลิตต�่ำ	 ระยะเวลำท่ีสำมำรถน�ำไปใช้ในพ้ืนท่ีได้	 
ใช้ระยะเวลำสั้นไม่ต้องท�ำกำรหมักนำนเหมือนน�้ำหมักชีวภำพอื่นๆ	 ก็น่ำจะเป็น 
เหตุผลที่จูงใจให้เกษตรกรสนใจผลิตและน�ำใช้ในพื้นที่ได้	 เกษตรกรที่ปลูกผักหรือ 
ท�ำกำรเกษตรอินทรีย ์	 ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำได้ส ่งเสริม 
กำรผลิตแหนแดง	 เพื่อสนับสนุนงำนเกษตรอินทรีย ์	 โดยใช้แหนแดงผสมกับ 
ดินปลูกทดแทนกำรใช้สำรเคมีได้	 ซึ่งเกษตรกรสำมำรถเพำะเล้ียงแหนแดงโดยเลี้ยง 
ในบ่อน�้ำตื้นประมำณ	 4-5	 เซนติเมตร	 จะท�ำให้มีแหนแดงเก็บเกี่ยวได้ไม่มีวันส้ินสุด	
เพรำะแหนแดงจะเจริญเติบโตและขยำยตัวไปได้เรื่อยๆ	นั่นเอง
 การเลือกใช้ชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในการป้องกันก�าจัดหรือควบคุมศัตรูพืช 

โรคพืช และปรับปรุงบ�ารุงดินก่อนที่จะเลือกใช้หรือทดแทนการใช้สารเคมีนั้น  

นอกจากเป็นการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตรแล้ว ยังเป็นการปรับระบบ

การผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม ที่ส�าคัญจะส่งผลให้สินค้าเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เป็นที่ยอมรับ ตรงต่อแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค มีศักยภาพและ 

มีความได้เปรียบสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เกษตรกร 

หรือผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช ส�านักงาน

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3533 6344, 0 3533 5441  

หรือนายจิรวัฒน์ หาเรือนมิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ 08 9414 8559
✤ ✤ ✤

❝

❞

เกษตรกร
สามารถเพาะเลี้ยงแหน

แดงโดยเลี้ยงในบ่อนํ้าตื้น
ประมาณ 4-5 เซนติเมตร 

จะทำ�ให้มีแหนแดง
เก็บเกี่ยวได้ไม่มีวันสิ้นสุด 

เพราะแหนแดง
จะเจริญเติบโตและ
ขยายตัวไปได้เรื่อยๆ

วารสาร
ส่งเสริมการเกษตร26


